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RECENZII 

Denisa-Alexandra Ionescu, Schimbări de nume. Numele ca mască. Studiu comparativ 
cu privire la onomastica românească și cea italiană, Cluj-Napoca, Casa Cărții 
de Știință, 2019, 194 p. 

Lucrarea doamnei Denisa-Alexandra Ionescu se construiește în jurul ideii că 
antroponimele din sistemul oficial de denominație sunt, în momentul de față, măști aplicate 
celor care le poartă; acest lucru se datorează faptului că, în timp, motivația originară a 
numelor s-a pierdut, ele devenind simple etichete, care nu mai conțin nicio informație 
despre purtătorii lor. „Măștile” pot fi însă, de cele mai multe ori, devoalate: prin cercetări 
de amănunt asupra originii lor, prin plasarea și observarea lor într-un context mai larg, în 
diacronie, în spațiul autohton și/ sau în alte spații antroponimice, în cazul de față, cel italian, 
selectat de către autoare pentru că este înrudit cu al nostru, ceea ce îi permite evidențierea 
aspectelor convergente, dar și divergente dintre acestea. 

„Drumul” către analiza propriu-zisă a subiectului ales se deschide însă cu un capitol 
teoretic – Denominația personală (pp. 15–66) – divizat, la rândul său, în două subcapitole: 
1. Definirea conceptului de nume propriu și 2. Numele-etichetă versus numele încărcat de 
sens. Primul dintre ele ne familiarizează cu câteva aspecte (teoretice și practice) legate de 
istoria numelui; astfel, o dezbatere importantă a fost generată, de-a lungul timpului, de 
următoarea întrebare: au sau nu au numele proprii un sens? Autoarea ne prezintă, în mod 
succint, câteva dintre răspunsuri: numele proprii sunt vide de sens (J.S. Mill) sau, 
dimpotrivă, au un sens, semnificația lor fiind „cea mai vastă, întrucât trimite la o serie 
infinită de interpretanți, care apar cu mult mai încărcați de afectivitate decât cei ai numelor 
comune” (p. 19–20; descriptiviștii Gottlob Frege, Bertrand Russel, R.G. Heck, John 
Searle). O perspectivă diferită asupra numelor – cauzală – își găsește originea în cartea lui 
Saul Kripke, Numire și necesitate, în care autorul identifica existența a doi termeni – 
numele poate fi un „designator rigid, dacă în fiecare lume posibilă el desemnează același 
obiect, și cel de designator nonrigid sau accidental, dacă nu în orice lume posibilă 
desemnează același obiect” (p. 23). Pornind de la teoria lui Kripke, Angela Esterhammer, 
Keith Donnellan, Slavoj Zizek, Judith Butler, Josep Macìa își dezvoltă propriile idei despre 
rolul comunicativ al numelor proprii. 

Secțiuni separate le sunt alocate lui John Searle și conceptului de intenționalitate  
(pp. 28–31), precum și definirii numelui în termeni de sens, referință, denotație, conotație 
(pp. 31–36), așa cum apare el tratat în studiile unor lingviști români (Victor Vascenco, 
Viorica Florea, Augustin Pop, Ecaterina Mihăilă, Sabina Teiuș). 

După prezentarea direcțiilor generale în definirea numelor proprii, dna Denisa-
Alexandra Ionescu face și o scurtă clasificare a antroponimelor, considerată necesară, ca „o 
ultimă observație în linie, într-o anumită măsură, cu delimitările anterioare” (p. 36). Aceasta 
cuprinde mai multe paliere: a. etimologic (numele devoționale, afective, admirative), b. teoretic 
și funcțional (prenume, nume de familie, poreclă, supranume, pseudonim), c. semantic 
(antroponime care fac referire la particularități fizice, psihice, meserii sau profesii, originea 
persoanei desemnate, nume de animale). 
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Cu cel de-al doilea subcapitol, Numele-etichetă versus numele încărcat de sens, se 
face, practic, trecerea către subiectul principal abordat în carte – „numele ca mască”, prin 
introducerea în discuție, în opoziție cu sistemul oficial (în care antroponimele sunt lipsite de 
sens), a sistemului popular de denominație, în care calificativele, poreclele și supranumele 
pot căpăta un sens dacă ne raportăm la momentul apariției lor. Pentru a exemplifica faptul 
că „funcția denominativă a unui element este diferită, conform sistemului din care face 
parte”, dar și interdependența lor, autoarea întreprinde o analiză detaliată, bazată pe 
informația actuală din satul Itrinești (comuna Mărgineni, județul Neamț) a celor două 
sisteme de denominație – oficial și popular. Concluzia – „…numele de familie și numele 
individuale oficiale sunt doar niște măști înlocuite, în mediul rural, cu altele” (p. 62). 

Următoarea secțiune a cărții – Schimbări de nume (pp. 67–100) – are aceeași 
structură binară ca și capitolul anterior: în timp ce prima parte se referă la 1. Schimbări 
intenționate de nume în sistemul antroponimic oficial, cea de-a doua are în vedere  
2. Schimbările neintenționate de nume: sistemul de denominație personală populară. 

1. Atât în România, cât și în Italia, există un cadru legislativ care permite, din diverse 
cauze – mutarea domiciliului, motive de ordin afectiv sau de rudenie, de ordin social, sau în 
situația numelor ridicole, rușinoase, banale, influența modei etc. –, schimbarea numelui, a 
prenumelui sau a ambelor. Autoarea analizează și ilustrează cu exemple din cele două țări 
situațiile încadrabile în această categorie. 

2. În ceea ce privește schimbările neintenționate de nume, înregistrate în cadrul 
sistemului neoficial de denominație, acestea nu se „subordonează la fel de strict cadrului 
legislativ” (p. 78). Poreclele (create spontan și întâmplător) și supranumele (o poreclă repetată 
devine supranume și capătă funcție antroponimică) reprezintă produsul colectivității, nu al 
unui singur individ; ele sunt „mult mai vulnerabile și expuse influențelor exterioare” (p. 78). Pe 
parcursul acestui subcapitol este prezentat modul în care au definit și au abordat cele două 
categorii lingviștii români și, de asemenea, modalitățile lor de formare (în funcție de formă 
și apariție – din elemente lexicale ale limbii: Căciulă, Pagubă, Zeamă; schimbarea formei 
elementului lexical: Crăcănel, Dovlecel; secvențe de sunete lipsite de sens: Giry; în funcție 
de sens: aspectul fizic: Bărbosu, Grasu; însușiri morale: Blândul, Cherdivară; locul de 
origine: Americanu, Turcul, defecte diverse: Fomfu, Orbu, Surdu; stare socială: Boieru, 
Țăranu; meserii: Dascălu, Vătafu etc.). 

Ultimul dintre capitole – Numele ca mască (pp. 101–172) – a fost, de asemenea, 
divizat în două secțiuni. Prima dintre acestea, Pseudonimul: între schimb de nume și numele 
ca mască intenționată, analizează în mod amănunțit categoria pseudonimelor („nume 
deghizate” oferind purtătorului posibilitatea de a-și ascunde adevărata identitate în fața cenzurii, 
a legii, a autorității etc. aidoma purtării unei măști), pornind de la originea cuvântului, apoi 
se face un istoric al preocupărilor în domeniu la nivel internațional și local, este abordat 
raportul pseudonim/ mască, problema identității, motivele și cauzele apariției „măștilor” 
denominative (legate adeseori de „dorința de a atrage atenția asupra operei, de satisfacerea 
nevoii estetice de a conferi lucrărilor un nume care să reflecte importanța lor, dar putea fi și 
dintr-un simplu capriciu, din teamă sau din modestie” – p. 114), modalități de formare 
(transformarea propriului nume/ prenume, adoptarea unor nume de locuri ori din istorie sau 
literatură – românești ori străine, anagramarea). 

Un loc aparte în economia acestei părți este acordat numelor de artă, concept 
prezentat pe larg de către lingvistul italian Enzo Caffarelli. Spre deosebire de pseudonim, 
prin folosirea căruia se urmărește mascarea provizorie și temporară a identității unei 
persoane cunoscute sub numele real, numele de artă „reprezintă noua identitate onomastică 
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a unui personaj care, conform identității sale reale, nu se bucură de o anumită publicitate” 
(p. 126). Autoarea analizează numele din mai multe domenii – literatură, pictură, sculptură, 
nume de scenă, religie (alegerea numelor papilor, dar și schimbările de nume în cadrul 
religios românesc), oferindu-ne motivațiile și mijloacele de formare ale acestora, toate 
susținute cu exemple numeroase din cele două spații etnice. 

În cea de-a doua secțiune – Retorica numelui – un caz deosebit al folosirii numelui 
propriu – este cercetată legătura care se stabilește între retorică și nume. Sunt analizate 
figurile retorice cu rol persuasiv, adică acelea care conduc la o retorică a numelui. Se 
numără printre acestea: figurile de ritm (parisosi, clauzola), de sunet (aliterația, antanaclaza, 
calamburul etc.) și de sens (antonomaza, metonimia, sinecdoca, metafora). 

La finalul lecturării cărții, constăm că autoarea și-a atins pe deplin obiectivul stabilit: 
îmbinând teoria și practica, domnia sa a demonstrat faptul că în antroponimie numele poate 
fi o mască în spatele căreia putem regăsi „o mulțime de lucruri despre individul care o 
poartă” (p. 62). 

În ceea ce privește structurarea lucrării, înregistrăm și aici un plus. În afara 
Preambulului (pp. 9–12) și Concluziilor finale (pp. 173–176), fiecare capitol în parte 
beneficiază de introducere și concluzii, ceea ce oferă ușurință în parcurgerea materialului și 
sedimentarea informației. 

Iustina Burci 
 

 
Daniel Dieaconu, Carol al II-ea. Un rege, un cult o camarilă, pref. Sorin Liviu Damean, 

postf.: Corneliu Ciucanu, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2018, ISBN 
978-606-537-427-0, 426 p. 
 
A scrie o carte despre domnia regelui Carol al II-lea nu este deloc o muncă uşoară, 

din mai multe considerente. Regele Carol al II-lea este unul dintre cei mai controversaţi 
monarhi români, despre care s-a scris relativ mult în literatura de specialitate naţională şi 
internaţională. A fost regele care din postura de „salvator”, în 1930, a ajuns, printr-o 
politică constantă de subminare a partidelor politice democratice româneşti, să inaugureze 
în istoria României primul regim de factură autoritară/ dictatorială şi primul partid unic. A 
fost regele de numele căruia este legată prăbuşirea graniţelor României Mari. A fost regele 
care a preferat să convieţuiască, împotriva tuturor vocilor oamenilor politici români şi ale 
Casei Regale, cu Elena Lupescu în defavoarea soţiei sale, Regina Elena, care, în mod forţat, 
a luat calea exilului. În acelaşi timp, Carol al II-lea a trăit şi domnit într-o perioadă istorică 
în care s-au înregistrat progrese importante şi remarcabile în cultura naţională şi în 
modernizarea statului român. 

Deşi s-a scris mult despre regele Carol al II-lea şi domnia sa, considerăm că, încă, nu 
s-a scris suficient, mai ales în măsura în care sursele documentare de arhivă oferă celui 
interesat variate posibilităţi de abordare şi interpretare. În acest context, domnul Daniel 
Dieaconu, utilizând, pentru analiza şi interpretarea subiectului ales, surse documentare 
diverse – izvoare de arhivă inedite, izvoare edite, presa vremii, memorialistică, lucrări 
scrise şi publicate în epoca studiată, precum şi o bogată literatură de specialitate –, 
demonstrând un volum semnificativ de muncă, reuşeşte să aducă prin cartea Domniei Sale, 
Carol al II-ea. Un rege, un cult o camarilă, un plus de cunoaştere asupra vieţii şi domniei 
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regelui Carol al II-lea şi deschide, în acelaşi timp, posibilităţi noi de abordare şi 
aprofundare a subiectului. 

Cartea Carol al II-lea. Un rege, un cult o camarilă este astfel concepută încât oferă 
informaţii începând cu naşterea prinţului moştenitor Carol şi până la moartea regelui 
(1893–1953), acoperind momente din viaţa privată şi publică a lui Carol al II-lea, precum şi 
evenimentele de pe scena politică românească şi externă, a căror combinaţie ajută atât la 
crearea imaginii de ansamblu a vieţii şi domniei regelui Carol al II-lea, cât, mai ales, la o 
mai bună înţelegere a realităţilor româneşti din perioada interbelică, abordând problematici 
esenţiale, precum: sistemul democratic românesc şi degradarea treptată şi constantă a 
acestuia, care a culminat cu instaurarea monarhiei autoritare; camarila regală cu care „s-a 
înconjurat” regele Carol al II-lea în detrimentul oamenilor politicilor români, a partidelor 
politice şi chiar a Familiei Regale şi a propriului fiu, lipsit de prezenţa mamei sale, Regina 
Elena, în anii cei mai importanţi, probabil, pentru formarea sa ca om; partidul unic, Frontul 
Renaşterii Naţionale, devenit ulterior Partidul Naţiunii; mecanismele şi instrumentele 
propagandistice ale puterii, menite să creeze şi să dezvolte cultul personalităţii regelui Carol 
al II-lea (cenzura şi Ministerul Propagandei Naţionale, diverse festivităţi şi sărbători 
naţionale, Straja Ţării, Frontul Renaşterii Naţionale ş.a.) etc. 

Cartea este structurată în 11 capitole, fiecare cuprinzând un număr variabil de 
subcapitole, denumite sugestiv pentru conţinutul lor, după cum urmează: I. Un prinţ 
moştenitor; II. Un prinţ dezmoştenit – Carol Caraiman; III. Un prinţ sosit din cer; IV. Un 
rege şi o domnie de zece ani; V. Un rege şi camarila sa; VI. Regele şi instituţiile puterii; 
VII. Un cult pentru un rege; VIII. Instrumentele puterii pentru cultul regelui; IX. Ceremonii 
şi ceremonialul public în timpul domniei lui Carol al II-lea; X. Serbările „Restauraţiei”;  
XI. Un prinţ şi un rege pentru contemporani. Un personaj al istoriei pentru posteritate. Aspecte 
ale Dinastiei Regale în România. Mitificare şi mistificare în timpul regimului carlist. 

Introducerea, concluziile, bibliografia selectivă şi indicele de nume întregesc 
arhitectura cărţii, în timp ce prefaţa, semnată de Prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean, şi 
postfaţa, semnată de dr. Corneliu Ciucanu, întăresc valoarea ştiinţifică a lucrării domnului 
Daniel Dieaconu, o carte care completează şi îmbogăţeşte istoriografia dedicată subiectului, 
utilă specialiştilor, precum şi pasionaţilor de istorie românească. 

 
Diana-Mihaela Păunoiu 

Valentina Bondjolova et alii., NOMEN EST OMEN Contribuții științifice în onoarea 
prof. dr. Kiril Țankov, cu prilejul împlinirii vârstei de 70 ani, Editura 
Universității „Sfinții Kiril și Metodiu”, Veliko Târnovo, 2019, 618 p. 

Volumul dedicat carierei științifice și didactice a profesorului universitar Kiril 
Țankov de la Universitatea „Sfinții Kiril și Metodiu”, Veliko Târnovo, Republica Bulgaria 
a apărut la inițiativa și sub egida Catedrei de limba bulgară contemporană din cadrul 
Facultății de Filologie a universității târnovene. Colegiul de redacție este format din:  
prof. dr. Valentina Bondjolova – redactor responsabil, conf. dr. Anelija Petkova și asist.  
Dr. Krasimira Vasileva. 

Titlul, reprezentat prin expresia latinească Nomen est omen (Numele este un destin 
sau Numele este un semn), este deosebit de sugestiv prin dubla conotație pe care o 
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încifrează, pentru că face trimitere, pe de o parte, la acribia, munca, pasiunea, dăruirea și 
asumarea rolurilor de profesor și de cercetător și, pe de altă parte, la onomastică – ramura 
lingvisticii care a ocupat un loc aparte între preocupările științifice ale lui Kiril Țankov și 
căreia cercetătorul i-a dedicat numeroase și valoroase studii. 

Cartea se deschide cu un Cuvânt înainte (semnat de colegiul de redacție), al cărui 
titlu este bilingv, în latină și bulgară, NOMEN EST OMEN Numele este o predestinare 
(traducerea titlurilor din limba bulgară ne aparține) (p. 7). Acesta pornește de la faptul că 
profesorul Țankov este unul dintre dascălii cu o activitate științifică îndelungată și ocupă un 
loc important în lingvistica bulgară, pentru a sublinia apoi, în strânsă concordanță cu ideea 
transmisă de titlu, folosindu-se de etimologia numelui autorului, relația specială care există 
între nume și destin, numele vorbind despre personalitatea purtătorului. 

Următorul capitol intitulat La aniversare Prof. dr. Kiril Țankov la 70 de ani (p. 11–16) 
găzduiește un Laudatio semnat de Stoian Burov. Kiril Țankov a absolvit, în 1974, în cadrul 
Universității „Sfinții Kiril și Metodiu” din Veliko Târnovo, specializarea „Filologie 
bulgară”, iar din 1975 este cadru didactic la aceeași universitate. Până în 1995 preocupările 
sale acoperă diverse segmente din aria limbii bulgare contemporane (ortografie, fonetică, 
semantică, morfologie etc.) și a limbii bulgare ca limbă străină, pentru ca după acest an 
cercetările sale să se orienteze, cu precădere, spre lexicografie și onomastică. Dintre 
volumele de onomastică amintim monografiile: Nume de locuri în Nicopolsko, Veliko 
Târnovo, Editura Faber, 2010, Nume de locuri din regiunea Dospat. Studiu comparativ cu 
numele de locuri din regiunea Peștersko, Veliko Târnovo, Editura Znak 94, 2000, Nume de 
locuri din regiunea Peștersko, Veliko Tărnovo, Editura Universității „Sf. Kiril și Metodiu”, 
2007; ultimele două fiind realizate împreună cu profesorul Todor Balkanski, un alt cunoscut 
onomast bulgar. În aceeași echipă au redactat Еnciclopedia de onomastică bulgară, un 
instrument de lucru foarte util pentru cei interesaţi de onomastică în general şi de 
onomastica bulgară, în special, care vine în sprijinul lingviştilor, al geografilor şi al 
istoricilor în rezolvarea unor probleme de onomastică, etimologie şi de terminologie. Prima 
ediţie a Enciclopediei de onomastică bulgară a fost publicată în 2010, la editura Faber din 
Veliko Târnovo, sub egida Centrului de onomastică bulgară „Prof. Nicolai Kovacev”, din 
cadrul Universităţii „Sfinţii Kiril şi Metodiu” din Veliko Târnovo, iar cea de-a doua, 
revizuită şi adăugită, a apărut, şase ani mai târziu, de asemenea sub egida renumitului 
Centru de onomastică bulgară al universităţii târnovene. Ambele ediții au avut ecou în 
literatura de specialitate, stârnind un real interes printre onomaşti, bucurându-se de recenzii 
apreciative și în România (Teodor Oancă – prima ediție, Camelia Zăbavă – a doua ediție). 

Kiril Țankov a fost lector de limba bulgară la Universitatea din Craiova între anii 
1984–1987 și 2010–2012, fapt ce i-a dat posibilitatea să se apropie tot mai mult de tainele 
limbii române. Aceasta a avut ca rezultat apariția unor dicționare care sunt de un real folos 
celor interesați de studiul limbii bulgare sau de studii comparative: Dicționar român-
bulgar, în 2007 și Mic dicționar român-bulgar, publicat în 2008. 

În continuare, volumul găzduiește o serie de note biografice despre profesorul 
Țankov (p. 17–20), urmate de o prezentare în detaliu a bibliografiei lucrărilor domniei sale 
(p. 21–56), iar între paginile 63–600 regăsim articolele științifice dedicate omului și 
dascălului Kiril Țankov, urmate de o serie de date despre autori (603–610). Au dorit să îi 
aducă un omagiu, prin contribuțiile lor, cadre didactice și cercetători din mai multe centre 
universitare din Bulgaria (Sofia, Veliko Târnovo, Varna, Ruse, Plovdiv, Burgas, Șumen, 
Ruse – Filiala Silistra), dar și din Franța (Paris), Polonia (Poznan) și România (Craiova). 
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Din punct de vedere tematic, volumul este bogat, incluzând articole din diferite 
domenii ale lingvisticii, care au constituit obiectul preocupărilor științifice ale profesorului 
Kiril Țankov, acoperind o sferă largă de cercetare, de la limba bulgară contemporană, 
dialectologie, sociolingvistică, onomastică, lingvistică contrastivă bulgaro-română până la 
limba bulgară ca limbă străină. 

Desigur, fiecare contributor și-a însoțit materialul științific cu un gând de admirație și 
respect față de cel omagiat, de realizările, exigența și puterea de muncă a acestuia. Dar nota 
afectivă, care răzbate din volum, nu-i știrbește cu nimic valoarea științifică, cartea fiind un 
instrument de lucru deosebit de util pentru lingviști și nu numai. 

Camelia Zăbavă 

Evan Mawdsley, World War II. A new history, Cambridge University Press, 2020, 
410 p. 

Istoria celui de-al Doilea Război Mondial este fascinantă și poate oferi mereu direcții 
noi de cercetare, de înțelegere a cursului evenimentelor care s-au petrecut cu aproape 8 
decenii în urmă. 

Lucrarea de față reprezintă a doua ediție, revizuită și adăugită. Ea cuprinde, pe lângă 
prefață, lista de ilustrații, casete cu explicații, concluzii, recomandări, note și index, o suită 
de 13 capitole, axate pe chestiuni esențiale. Astfel, în opinia autorului, începuturile celui de-
Al Doilea Război Mondial trebuie căutate în Asia, acolo unde s-a și terminat acest război. 

Autorul pornește de la anul de referință 1937, anul conflictului sino-japonez, moment 
în care, Japonia, putere învingătoare în Primul Război Mondial, decide să devină o forță 
revizionistă. Evident, autorul se oprește apoi asupra acțiunilor revizioniste ale lui Adolf 
Hitler, descrie soarta Austriei, Cehoslovaciei și Poloniei. 

Istoricul Evan Mawdsley notează cu obiectivitate și acribie științifică toate 
evenimentele și este printre puținii care analizează războiul din prisma ideologiei, în 
capitolul Războaiele Ideologiei, cu referire la perioada 1941–1942. 

Urmează apoi, evident, confruntarea celor două armate, Wehrmacht și Armata Roșie, 
după care autorul se oprește asupra evoluției războiului contra Japoniei, după care se trece 
la prezentarea războiului la „periferiile Europei”, cu referire evidentă la planificarea 
Debarcării din Sicilia, Debarcării din Normandia. Urmează apoi descrierea înfrângerii 
Germaniei, a victoriei aliaților, în Europa și Asia. 

Cartea World War II. A new history este o lucrare de analiză și sinteză absolute necesară 
oricărei persoane interesate să descopere informații despre cea de a doua conflagrație 
mondială. 

Există totuși și anumite limite ale cărții World War II. A new history. Al Doilea 
Război Mondial nu s-a dus numai între Germania, Japonia, Italia și aliații lor pe de o parte 
și SUA, Marea Britanie, URSS și aliații lor de cealaltă parte. A existat și o mișcare de 
rezistență antinazistă contra lui Hitler și a fidelilor săi, chiar în Germania. Este amintit 
atentatul eșuat din 20 iulie 1944, dar în carte, figura lui Wilhelm Canaris și numele 
serviciului secret militar Abwehr nu apar deloc, deși Canaris a încercat să îl submineze pe 
Adolf Hitler din interior. Apar referiri relativ puține legate de frontul secret, de lupta dintre 
serviciile secrete ale statelor angrenate în război, care a tranșat cursul războiului. În schimb, 
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sunt prezentate acțiunile partizanilor iugoslavi, greci și sovietici, Rezistența franceză. 
Autorul se oprește și asupra tratatelor de neagresiune, precum cel dintre Japonia și URSS 
care a avut rolul său în desfășurarea războiului. 

Opinia autorului, Evan Mawdsley, este că rădăcinile războiului trebuie căutate în 
conflictul dintre noua și vechea ordine, urmărindu-i desfășurarea din Asia, în Europa, 
Africa, Orientul Mijlociu. Accentul cade în această carte pe descrierea strategiei de război, 
dar nu neglijează nici considerentele de ordin politic, economic. 

Autorul, Evan Mawdsley, a considerat necesar să arate că Al Doilea Război Mondial, 
mai exact finalul său, a condus către Războiul Rece, dispariția imperiilor coloniale. 
Lucrarea conține și descrieri ale acelor lupte și ale acelor personalități care au influențat 
cursul războiului, rezultatul fiind o carte de maximă actualitate și de foarte mare utilitate. 
Lucrările despre Al Doilea Război Mondial sunt mereu o lectură necesară dar și atractivă, 
atât pentru neinițiați, cât și pentru cercetătorii avizați. 

Florin Nacu 

Sorin GEACU, Raul Călinescu – fondatorul Biogeografiei româneşti, Bucureşti, 
Editura Curtea Veche, 2019, 333 p. 

Volum realizat cu prilejul aniversării a 75 ani de la înfiinţarea Institutului de 
Geografie al Academiei Române din Bucureşti, lucrarea domnului Sorin Geacu, cercetător 
principal dr., este un omagiu adus profesorului şi omului de ştiinţă, celui care a fondat şi 
promovat neobosit pe parcursul întregii sale activităţi de o jumătate de secol (1922–1970), 
Biogeografia românească. Bine întocmită, cuprinzătoare (30 de capitole) şi foarte 
documentată, această lucrare ne oferă posibilitatea cunoaşterii formării şi apoi a desăvârşirii 
unui mare specialist român, în condiţiile primei jumătăţi a secolului al XX-lea, cât şi a 
parcursului din perioada dificilă a primelor decenii de după război. 

În formarea biogeografului Raul Călineacu, pe lângă calităţile sale native de tânăr 
avid de cunoaştere, un rol important l-au avut profesorii, personalităţi ale învăţământului 
românesc din prima jumătate a secolului trecut, al cărui elev şi student conştiincios a fost. 

R. Călinescu s-a născut pe 27 decembrie 1901 în localitatea Bucovăţ, în prezent 
componentă a oraşului Craiova. A urmat şcoala primară Madona Dudu şi liceul Carol I din 
Craiova, unde a avut ca profesor pe cunoscutul om de cultură C.D. Fortunescu, iar între 
1921–1926, la Cluj, cursurile Facultăţii de Ştiinţe, profilul Geografie (principal) şi Ştiinţe 
Naturale (secundar). La Cluj a fost studentul unor mari profesori, între care savantul biolog 
Emil Racoviţă, botanistul Alexandru Borza, geograful George Vâlsan, geologul Ioan 
Popescu-Voiteşti. Teza de licenţă, apreciată cu calificativul „foarte bine” s-a intitulat 
Consideraţiuni asupra geografiei zoologice a Olteniei. Tot la Cluj, a susţinut şi teza de 
doctorat Contribuţiuni sistematice-zoogeografice în studiul Amfibielelor şi Reptilelor din 
România. În anul 1938, în faţa unei comisii formată din prestigioşi geografi şi biologi 
români a susţinut examenul de docenţă în specialitatea Biogeografie. Cariera didactică a 
început-o la Cluj, unde, fiind încă student, a fost numit preparator. Din 1927 şi până la 
decesul prematur în 1970 a fost cadru didactic al Universităţii din Bucureşti, Facultatea de 
Ştiinţe (din 1948 Facultatea de Geologie-Geografie), trecând prin toate gradele didactice, 
din 1938 conferenţiar universitar şi din 1956 profesor, specialitatea Biogeografie. 
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Raul Călinescu a împletit cu succes activitatea didactică universitară cu cea de 
laborator şi de cercetător de teren, dar şi cu activitatea ştiinţifică în cadrul Institutului de 
Geografie al Academiei Române, fiind unul din fondatorii acestuia în anul 1944, şef al 
Secţiei (Sectorului) de Biogeografie, iar o perioadă director interimar al acestui Institut. 

Primii ani de activitate ştiinţifică sunt legaţi şi de colaborarea între anii 1922–1935 la 
revista Arhivele Olteniei, unde, încă student la Cluj, a publicat în 1922 articolul Două 
artropode quasi-caracteristice Olteniei, iar în anul următor articolul Lunca Jiului din 
dreptul Craiovei, semnalând caracterul de parc şi problemele de amenajare şi păstrare a 
acesteia (Geacu, pag.110). R. Călinescu a mai publicat alte 11 articole referitoare la fauna 
Olteniei, aproape nestudiată până atunci, între care remarcăm primele cercetări asupra 
viperei cu corn, asupra popândăului (pe care îl numeşte „marmota de stepă a Olteniei”), 
asupra muştii columbace, asupra şacalului (observat pentru prima dată în ţară în judeţul 
Dolj) ş.a. Tot în Arhivele Olteniei publică primele însemnări asupra insulei Ada-Kaleh, 
căruia îi va dedica mai târziu o documentată şi valoroasă monografie geografică. 

La insistenţele sale, revista a iniţiat rubrica „Oltenia naturalistică”. În paginile 
revistei craiovene, R. Călinescu a militat, încă de când era student, pentru înfiinţarea unei 
„Societăţi naturaliste” în Craiova, ceea ce s-a şi realizat mai târziu sub forma Asociaţia 
Naturaliştilor din Oltenia şi Banat, al cărei preşedinte a fost şi a cărui „Dare de Seamă” 
revista a publicat-o în 1928. 

Raul Călinescu rămâne în ştiinţă ca primul şi cel mai important biogeograf român, 
cel care a definit-o ca ştiinţă de contact între biologie şi geografie, arătând încă din 1939 că 
aceasta înseamnă „geografia vieţii, în sens de răspândire geografică a vieţuitoarelor la 
suprafaţa globului terestru” (Geacu, pag.117). Definiţia cea mai completă este formulată în 
volumul publicat post-mortem (1972), în care Biogeografia este definită ca „ştiinţa care 
studiază răspândirea vieţuitoarelor şi a complexelor lor (biocenoze) la suprafaţa globului 
terestru ca parte integrantă a învelişului geografic, analizând totodată cauzele istorice 
(genetice) şi ecologice ale acestei răspândiri”(Biogeografie, 1972, pag.7; Geacu, pag.121). 

Moştenirea ştiinţifică a profesorului Raul Călinescu este bogată şi foarte diversă. Este 
fondatorul Biogeografiei ca ştiinţă, cofondatorul herpetologiei în ţara noastră. Lui Raul 
Călinescu îi datorăm realizarea a două sinteze de mare valoare şi astăzi [Mamiferele 
României. Repartiţia şi problemele lor biogeografice-economice (1931); Sciuridele din 
R.P.R. (1956)], studiul mamiferelor constituind coordonata de bază a activităţii sale 
zoologice şi zoogeografice (Geacu, pag.122). R. Călinescu are contribuţii importante şi în 
studiul altor vertebrate, cât şi al nevertebratelor, precum şi priorităţi în cartografierea 
cinegetică din România. 

Latura fitogeografică a activităţii este reprezentată de studii asupra liliacului sălbatic, 
asupra culturii bumbacului în România, asupra culturii orezului în ţara noastră ori asupra 
plantelor scăpate din cultură, cât şi asupra unor asociaţii vegetale precum şibleacul ş.a. O 
latură importantă a activităţii profesorului Călinescu a fost efortul continuu şi de succes de 
a transmite cunoştinţele ştiinţifice studenţilor prin cursuri mereu îmbogăţite şi prin aplicaţii 
practice de teren devenite tradiţii, dar şi publicului larg prin lucrări publicate în volum, 
articole în reviste şi în presa centrală, precum şi prin comunicări şi numeroase conferinţe. 

Profesorul R. Călinescu a desfăşurat şi o foarte bogată activitate de cercetare în 
staţiunile ştiinţifice ale Universităţii bucureştene de la Agigea (staţiunea zoologică marină) 
şi de la Sinaia (staţiunea zoologică). Apreciind importanţa acestor staţiuni de cercetări 
ştiinţifice universitare în pregătirea practică a studenţilor, profesorul Raul Călinescu a reuşit 
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să înfiinţeze Staţiunea de cercetări geografice de la Eşelniţa-Orşova (Mehedinţi), 
inaugurată în 1965 şi al cărei director ştiinţific onorific a fost până la încetarea din viaţă. 

Între cele 7100 pagini publicate, după cum constată S. Geacu (pag. 328), 271 sunt 
articole în periodice ştiinţifice româneşti şi străine, volume şi hărţi, 327 sunt articole în 
presa centrală, în special în „Universul”, 60 în reviste, iar 83 sunt comunicări ştiinţifice şi 
conferinţe. 

Realizarea acestui volum, un adevărat studiu asupra activităţii de biogeograf, este 
rezultatul unei preocupări asidue şi de suflet de cunoaştere a operei profesorului Raul 
Călinescu, în condiţiile de început ale conturării direcţiilor de dezvoltare a ştiinţelor 
biologice şi geografice de la noi din ţară. Această preocupare a domnului Sorin Geacu a 
început cu trei decenii în urmă. Primul articol, publicat de către S. Geacu în 1994, a fost o 
subliniere, la peste nouă decenii de la naşterea lui R. Călinescu, a rolului acestuia de 
fondator al cercetărilor biogeografice în România. Până în 2019, timp de un sfert de secol, 
Sorin Geacu a cercetat cu perseverenţă, a întocmit cu minuţiozitate bibliografia lucrărilor 
profesorului, s-a ocupat de cunoaşterea operei ştiinţifice şi a celei de promovare a 
biogeografiei desfăşurată de către profesor sub diverse forme. Sorin Geacu a publicat în 
aceşti ani 12 articole, fiecare constituind un început de capitol al valorosului volum ce-i 
răsplăteşte astăzi munca. Parafrazând pe Tudor Arghezi, nu putem spune decât, lucrare de 
referinţă asupra activităţii primului şi celui mai important biogeograf român, cinste cui  
te-a scris. 

 
        Veselina Urucu 


